Ata n€mero 11(onze) do Conselho Municipal de Assist•ncia Social-CMASGuaratuba/Paran‚, reuniƒo ordin‚ria.
Aos dezoito dias do m•s de fevereiro de dois mil e dez, na sala de reuniƒo da Secretaria
Municipal do Bem Estar Social, Trabalho e Cidadania, sito a Rua Carlos Mafra, n€mero
oitenta e quatro, Bairro Centro, nesta cidade, „s quatorze horas e vinte minutos,
contando com a presen…a de: Maria Yochimi Shibata- representante da SMBESTC;
Luiza Nunes de Oliveira e Leoneide Przybelka- representantes da TUMY; Marcelo A.F.
Rodrigues- Refazenda; Sra. Gena B.Dal Sant e Sra. Elceli Franklin- Clube Guar‚;
Emerson Granemann- representante da Secretaria Municipal de Finan…as; Josiane
Martins Gomes- representante da Secretaria Municipal de Educa…ƒo; Juliane Gdla –
representante da APAE e Aline Valentin - convidada. Dando in‡cio a reuniƒo ordin‚ria,
a Sra. Maria Yochimi leu a ata da reuniƒo extraordin‚ria, sendo aprovada por
unanimidade. Em seguida, foi abordado novamente sobre a doa…ƒo de alimento, mais
especificamente o feijƒo pela CONAB- Companhia Nacional de Abastecimento para as
entidades, sendo aprovada por este Conselho, apˆs analisarem e concordarem para
serem ofertadas para: Santa Casa de Misericˆrdia, Associa…ƒo Recanto Paulo VI,
Unidade Social Marc‡lio Dias, APADVG, APAE, Guarda Mirim, TUMY e Refazenda,
ficando o Clube Guar‚ exclusa dessa doa…ƒo por nƒo atender pessoas diretamente. Em
seguida, conforme j‚ havia sido entregue anteriormente a proposta de regulamenta…ƒo
para concessƒo de benef‡cios eventuais e a proposta de normas e crit‰rios de
inscri…ƒo/registro das entidades e/ou organiza…Šes da Assist•ncia Social, a plen‚ria
discutiu ambos, havendo pequenas altera…Šes e apˆs lidas e modificadas, foram
aprovadas, que serƒo publicadas em di‚rio oficial do munic‡pio e anexada neste livro
ata.O Sr. Marcelo apresentou alguns itens para serem colocadas no Plano de a…ƒo j‚
apresentada anteriormente, cujas entidades terƒo um Plano €nico a ser apresentada a
este Conselho, ficando a secretaria executiva juntamente com o Sr. Marcelo realizar as
altera…Šes e enviar via e-mail para os presentes para aprova…ƒo ou altera…ƒo. A Sra.
Juliane salientou que muitas entidades nƒo saberƒo preencher esse plano de a…ƒo, houve
debates sobre o assunto e foi sugerido pela Sra. Maria Yochimi que se realizasse uma
capacita…ƒo para as entidades e houve aprova…ƒo por unanimidade. Nƒo havendo mais
assunto a ser tratado, eu, Maria Yochimi Shibata, secretariei esta reuniƒo, lavrei e digitei
a presente ata, que ser‚ por mim assinada e as assinaturas dos demais presentes na lista
de presen…a anexada nesta ata. Guaratuba, dezoito de fevereiro de dois mil e
dez.__________________________________________________________.

